
1 
 

 متر 011 لميارة المعرفي التحصيل مستوي عمي المفاىيم خرائط ريتأث
 األساسي التعميم مرحمة من الثانية الحمقة لتمميذات عدو

 

 01بحث رقم 
 

 -البحث : ومشكمة مقدمة
 تفرض والتعمم التعميم ميدان في تكنولوجيو عمميو ثورة االنسانية عمر من الثالثة االلفية تشيد

 التي المدارس عمي لزاما وأصبح والمتقدمة السريعة والتطورات المعرفي االنفجار مواكبو عمينا
 ( 5: 9)واالستظيار التمقين عمييا يغمب التي والطرائق االساليب تترك وأن واالبداع التفكير تستيدف

 النمو تحقيق في كبيرة بصورة تشارك التي االجتماعية التربوية المؤسسات من المدرسة وتعد
 في فعالو بصورة وتساىم المدارس في اىدافيا الرياضية التربية مادة تحقق ولكي لمتالميذ المتكامل

 حيث تدريسيا وطرق لمناىجيا العناية من بد فال المصري المجتمع في الصاعدة األجيال اعداد
 . أفضل لحياة وأعدادىم ابنائيم تربيو في المجتمعات تسمكيا التي السبل أفضل من تعتبر

(4 :340 - 425 )  
أن المتعمم قد ال  (1993"محمد عالوى" ) نقال عن (2005"عادل عبد البصير" ) ويذكر

تتاح لو فرصة كبيرة الستيعاب واكتساب القدر الكافي عن الميارة ،نظرا ألن الميارة تمر أمامو 
مرورا سريعا ، دون أن يعيرىا االىتمام الكافي وال تترك سوى بعض االنطباعات الباىتة مما يؤدي 

 ( .61:   12الي اكتسابو األداء الخاطئ لمميارة الحركية ) 
أن التعمم بأستخدام الخرائط الذىنية يؤدي الي  (2001"الغريب زاىر اسماعيل" )ر ويشي

تحسين جودة الحوار التفاعمي لدي الالعب وجذب أىتمامو لدراسة المعمومات وتحقيق المشاركة 
الفعالة من خالل حيوية ودقة العرض مما يساعد عمي التركيز في تسمسل المعمومات وداللتيا ىذا 

 ( 186: 4توفير بيئة تعميمية محفزة لمتعمم )  باألضافة الي
 

 التربية كلية - التدريس وطرق المناهج قسم ورئيس الميداني والتدريب التدريس طرق أستاذ *

 .كفرالشيخ جامعة - الرياضية

 كفرالشيخ جامعة,  الرياضية التربية كلية,  التدريس وطرق المناهج بقسم مدرس **

 كفرالشيخ, كلية التربية الرياضية , جامعة ماجستير  ةباحث ***

 سالمة  محمد أحمد جمال/ د.أ* 
 الجممة الفتاح عبد السعيد أحمد/  د** 

 البريدى عباس السيد نياد ***
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ان خرائط المفاىيم تساعد المعمم فى تدريس المادة  م(1999"جابر عبد الحميد ")ذكر وي
العممية من خالل جعل الخطة التعميمية اوضح وجعل عممية التدريس فعالة عن طريق تتابع 

 ( 326: 8)  االفكار وتسمسميا فى التدريس.
المفاىيم من األساليب والطرق الحديثة التى تثير أىتمام المتعممين نظرا لتوافر تعتبر خرائط و 

 عنصر التشويق واألستجابة السريعة نحو التعمم .
عمي أن خرائط المفاىيم تعد  م(2004"وجيو بن قاسم ومحمد بن عبد اهلل ")يتفق كل من و 

التمميذ محورالعممية التعميمية  تقنية تربوية جديدة تنسجم مع معطيات التربية الحديثة في كون
وصاحب الدور الرئيسي في عممية التعمم ، كما أنيا أداة فعالة لمتفكير الناقد واألبداعى الذي يتواءم 

 ( 10: 16مع طبيعة فيم المتعمم ) 
 م( ،2004")و"محمد الزغيبي "وجيو بن قاسم"و م(2010"محمد سالم" ) كل من ويذكر

 عمى أن خصائص خرائط المفاىيم ىي: ، م(2007"مصطفى السايح" )
 معرفية ومنظمة  .1
 مترابطة ومفسرة  .2
 تكاممية  .3
 مفاىيميتو .4

أن التالميذ  واالحظ ون كمتخصصون فى مجال طرق التدريسومن خالل عمل الباحث
عمي  تنقصيم الدافعية والميل والرغبة تجاه تفاعميم نع أنشطة درس التربية الرياضية ،مما يؤثر

سبب ذلك الي قيام المعممين القائمين  ونرجح الباحثيأدائيم واكتسابيم لمميارات ،وقد أسموب 
والنموذج بالتدريس الي استخدام طريقة التدريس المعتادة والمتعارف عمييا وىى التدريس بالشرح 

الي التفكير في استخدام ىذه االستراتيجية في التدريس وىي استخدام  ون،األمر الذي دفع الباحث
خرائط المفاىيم لكي يتم تحفيز المتعمم بصورة إيجابية وفعالة في عممية التعميم بحيث تمكنو من 
اكتساب المعمومات واالحتفاظ بيا وتطبيقيا في مواقف مشابية ،وىي مدخل جديد لمتعمم القائم عمي 

ارت الي أن حيث أش تطبيق المفاىيم والمعارف لمميارات استرشادا ببعض نتائج الدراسات السابقة ،
المتعمم بحاجة الي طريقة تتيح لو الدعم والمساندة في حالة التعمم الجديد ،وتعمل كاستراتيجية 
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تعويضية عند حدوث اي تصور في المفاىيم ومن ىذه االستراتيجيات استراتيجية خرائط المفاىيم 
 تقميدى لمدرس.حيث تعمل عمي التغمب عمى المعوقات التي تعترض التدريس والخروج من الشكل ال

بتصميم خرائط المفاىيم لبعض ميارات ألعاب القوى فى درس التربية  ونولذا قام الباحث
 متر(    100وعدالرياضية وىي )

ي ف الييا من خالل الدراسات السابقة والمشابية واباتباع األسس العممية التي اىتد واوقام
لخبراء في مجال المناىج وطرق التدريس بعرضو عمي السادة ا واالرياضات الجماعية وغيرىا وقام

التربية الرياضية والسادة الخبراء في مجال العاب القوى لموصول الي الصورة النيائية لخرائط 
 المفاىيم قيد البحث .

 -مراحل بناء خرائط المفاىيم  :
ادية فو" م(2001)"باسمو العريبي " و م(2010) "وائل محمود"أتفق كل من 

 م(2007) "مصطفي السايحو" م(2004) "محمد الزغيبي"و "وجيو القاسم و" م(2002)"سعد
 -أن خطوات بناء خرائط المفاىيم تتم وفق الخطوات التالية : م(2009)"أحمد ذكي"و
 -مرحمة تحديد الموضوع وجمع البيانات:  .1

ليا  ييتم تحديد الموضوع بحيث يكون وحدة أو درس ويتم وضع قائمة بكل المفاىيم الت
 نتاج أكبر قائمة محتممة من المفاىيم .اواليدف في ىذه المرحمة ىو  عالقة بالموضوع المحدد ،

 -مرحمة التنظيم :  .2
بالمفاىيم  قائمة عداداتحديد مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية مترابطة من المفاىيم ،

 تبعا لشموليا  . وترتيبيا تنازلياً 
 -مرحمة التصميم :  .3

حسب مستوياتيا والعالقات فيما بينيا وذلك عن طريق وضع المفاىيم تصنيف المفاىيم 
الداخمية ات عمومية في قمة الخريطة ثم التي يمييا بحيث تمثل الفيم الكمي لمعالق االكثر

 رتباطات بين المجموعات بحيث تكون قربيا الي بعضيا لتسيل مالحظة العالقات بينيما .واال
  مرحمة الربط :  .4

 األسيم براز بعضاتستخدم الخطوط أو األسيم لمتوصيل وعرض العالقة بين المفاىيم ويمكن 
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تربط بين تمك  يبشكل أو لون مختمف أذا كانت تمثل عالقة ميمة ،وكتابة الكممات الرابطة الت
 المفاىيم عمى الخطوط .

 -:مرحمة المراجعة   .5
عادة ترتيب المقاطع مع التركيز عمي التنظيم والمظير افحص شريحة خريطة المفاىيم و 

 ضافة ألوان أو خطوط مختمفة تدل عمي درجة األىمية .اودمج البنود المتشابية ويمكن 
 مرحمة الصياغة النيائية : .6

 . لالستخداموفييا تكون الخريطة قد وصمت الي الصورة النيائية 

 -اىمية المشكمة :
 مثن ، الرياضثية التربيثة لمثادة المعرفثي الجانثب مشثكالت لعثالج محتممثة رؤيثة البحثث يعتبر .1

 . األىداف لتحقيق واإلجرائي المعرفي الجانب بين الربط خالل
 بشثثثقييا الرياضثثثية التربيثثثة منثثثاىج تثثثدريس كيفيثثثة عثثثن الرياضثثثية التربيثثثة لمعمثثثم نمثثثوذج تقثثثديم .2

 نثواتج تحقيثق عمثي تساعده ومتنوعة جديدة بطرق المفاىيم خرائط باستخدام والعممي النظري
 .المرغوبة التعمم

 كوسثيمة المفاىيم خرائط باستخدام القوى ألعاب دروس من مجموعة يحوى التمميذ دليل تقديم .3
 . الفعال لمتعمم

 -ىدف البحث :
 م100 لميارة المعرفي التحصيل مستوى عمي المفاىيم خرائط تأثير عمي التعرف الي البحث ييدف
 . اإلعدادي األول الصف لتمميذات الرياضية التربية درس في عدو

 -فروض البحث:
 البحثثثث  مجموعثثثة لثثثدى والبعثثثدي القبمثثثي القيثثثاس مسثثثتوى بثثثين احصثثثائية دالثثثة فثثثروق توجثثثد .1

 .عدو م100 لمسابقة المعرفي التحصيل اختبار فى التجريبية
 مجموعثثثة ألفثثثراد البعثثثدي والقيثثثاس القبمثثثي القيثثثاس مسثثثتوى بثثثين احصثثثائية دالثثثة فثثثروق توجثثثد  .2

 القيثثثاس لصثثثالح البحثثثث قيثثثد م100 عثثثدو المعرفثثثي التحصثثثيل اختبثثثار فثثثى الضثثثابطة البحثثثث
 .البعدي
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 التجريبيثثثثة المجموعثثثثة مثثثثن لكثثثثل البعثثثثدي القيثثثثاس مسثثثثتوى بثثثثين احصثثثثائية دالثثثثة فثثثثروق توجثثثثد .3
 لممجموعثثة البعثثدي القيثثاس لصثثالح م 100 عثثدو المعرفثثي التحصثثيل اختبثثار فثثي والضثثابطة
 .التجريبية
 -المستخدمة فى البحث:المصطمحات 

 Concept mapf  -خـرائط المفاىيم :
 أداة النياية في تشكل باحثونال قبل من مصممة المتنوعة التعميمية الخرائط من مجموعة ىي

 القوى ألعاب لدروس التعميمي لممحتوى العالقات وتنظيم إظيار في الجرافيكس عمي تعتمد بعدية
 . البحث قيد

 وتعرف أيضا عمى أنيا :
تقنية رسومية تزود الفرد بمفاتيح تساعد عمي أستخدام طاقة العقل بتسخير أغمب الميارات 

 ( 5:  6العقمية بكممة ، بصورة ، عدد ، منطق ، ألوان ، بأرتفاع في كل مرة . ) 
 اجراءات البحث

 -منيج البحث:
المنيج التجريبي وذلك لمالئمتو لطبيعة البحث وذلك باستخدام التصميم  وناستخدم الباحث

التجريبي ذو المجموعتين ،احداىما تجريبية واالخرى ضابطة ، باستخدام القياس القبمي والبعدى 
 لممجموعتين .

  -مجتمع وعينة البحث:
 المشتركة االعدادية إبطو بمدرسة االعدادي االول الصف طالبات البحث ىذا مجتمع يمثل

 عينة وتمثمت( 100) عددىم والبالغ( م2020 – م2019) الدراسي لمعام التعميمية دسوق بإدارة
 اختيارىم وتم االستطالعية لمعينة طالبة( 20) اختيار الي باإلضافة طالبة( 40) في البحث

 وتم االستطالعية الدراسة إلجراء االساسية العينة وخارج البحث مجتمع من العشوائية بالطريقة
  -: كاالتي تقسيميم
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 (1) جدول

 العينة البحثية ضابطةلالعينة ا العينة األستطالعية مجتمع البحث
 طالبة20 طالبة 20 طالبة 20 طالبة 100

 طالبة20 طالبة 20 طالبة 20 المجموع

 المجال الزمنى 
 ( 24/9/2019 الى 22/9/2019)  طالعية االولى من الفترة      اجريت الدراسة االست -
 ( 30/9/2019 الى 29/9/2019)   طالعية التانية من الفترة     اجريت الدراسة االست -
 ( 10/2019/ 7) اجريت القياسات القبمية لممجموعتين                          -
 (11/11/2019  الى 10/2019/ 8)        لبرنامج من                   تم تطبيق ا -
 ( 12/11/2019)  الموافق       االثنيناجريت القياسات البعدية لممجموعتين فى  -

 اعداد مواد المعالجة التجريبية:
 اوال. وسائل جمع البيانات.

 بتحديد البيانات المستخدمة فى البحث الى ما يمى:  ونقام الباحث
 ادوات الداللة عمي معدالت النمو وقد تمثمت في القياسات التالية:  -1

 بالرجوع إلي تاريخ الميالد " القرب سنو "  العمر الزمني: . أ
 بواسطة استخدام جياز الرستاميتر " القرب سنتيمتر " الطول: . ب
 بواسطة الميزان الطبي "القرب كيمو جرام. الوزن: . ج

 االختبارات المستخدمة في البحث:  -2
 (1.مرفق)  اختبار القدرات العقمية لمذكاء لمصغار والكبار "اعداد /سامية االنصارى

اختبار الذكاء المصور التى قامت بتصميمة د/سامية االنصارى ويتكون  ونتخدم الباحثاس
( دقيقة فيذا االختبار يحتوى عمى عدد  45( سؤال متدرج فى الصعوبة مدتة )60االختبار من )

 من االسئمة الذىنية واالشكال تقيس قدرة المتعممين عمى التفكير.  
 (2. مرفق ) م 100لمسابقة عدو اختبار تحصيل معرفى  . أ

ايياب محمد فييم  /  التحصيل المعرفى قيد البحث تصميماختبارات  وناستخدم الباحث
 –القانونى  –التاريخى ( سؤال فى المجال )  74م من ) 100ويتكون اختبار تحصيل معرفى عدو 
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بتصميم اختبار التحصيل المعرفى بالرجوع الى المراجع والدراسات السابقة  ونقام الباحثو  الميارى (
  عدو لدراسة / ايياب محمد فييم  100فى ميارة م 

 (1مرفق)  المعامالت العممية الختبار الذكاء المصور
 بحساب المعامالت العممية لالختبار كما يمى: ونقام الباحث

 صدق المقارنة الطرفية تم حساب صدق االختبار عن طريق صدق االختبار:  -1
( طالبة من 20تم حساب صدق المقارنة الطرفية عن طريق تطبيق االختبار عمى مجموعة قواميا )

كعينة استطالعية ، وتم ترتيب البيانات ترتيب تنازليا وبمغ كل من  اإلعداديطالبات الصف االول 
( طالبات ، وتم ايجاد داللة الفروق بينيما فى مستوى الذكاء ، 5االرباع االعمى واالرباع االدنى)

( يوضح داللة الفروق االحصائية بين االرباع  االعمى واالرباع االدنى فى مستوى 2والجدول رقم )
  الذكاء

 (2. مرفق ) م 100لمسابقة عدو  معرفير تحصيل اختبا -2
ايياب محمد فييم  /  قيد البحث تصميم المعرفياختبارات التحصيل  وناستخدم الباحث

 – القانوني – التاريخيالمجال )  في( سؤال  74م من ) 100عدو  معرفيويتكون اختبار تحصيل 
 .الميارى (

 ( 2جذول  )  
 اإلرباعي األعهً واالرباعً األدوًدالنت انفزوق بيه متىسطي 

 الختبار انذكاء نبيان معامم انصذق
 22ن=     

 االختبار م
 االرباعى االعمى

 5ن=
 االرباعى االدنى

فروق  5ن=
 المتوسطات

 قيمة
 2ايتا ت

 معامل
 الصدق

 ع± س ع± س
 0.941 0.886 7.926 4.970 1.168 108.930 0.838 113.900 الذكاء 1

 2.306. = 05الجدولية عند مستوى معنوية قيمة ت 
 2مستويات قوة التاثير الختبار )ت( وفقا لمعامل ايتا

 =تأثير ضعيف 0.30من صفر الى اقل من 
 =تأثير متوسط 0.50الى اقل من 0.30من
 الى اعمى           =تأثير قوى 0.50من 
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. بين 05( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 2يتضح من جدول)
كما 0متوسطى االرباعى األعمى و االرباعى األدنى لدى عينة التقنين الختبار الذكاء قيد البحث 

 يتضح حصول االختبار عمى قوة تاثير  وصدق عالية          
ية بين التطبيق واعادة التطبيق ) اعادة ( وجود ارتباط ذو داللة احصائ 3ويوضح جدول  ) 

. مما يشير 05تطبيق االختبار  ( الختبار الذكاء قيد البحث لدى عينة التقنين عند مستوى معنوية 
 .الى ثبات االختبار

 ( 3جذول  ) 
 معامم االرتباط بيه انتطبيك وعادة انتطبيك الختبار انذكاء

 نبيان معامم انثباث

  20ن = 

 االختبار م
 اعادة التطبيق التطبيق

 معامل االرتباط
 ع± س ع± س

 0.981 1.745 111.780 1.631 111.560 الذكاء 1

 0.444. = 05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
التطبيق )اعادة ( وحود ارتباط ذو داللة احصائية بين التطبيق واعادة  3يوضح جدول  ) 

. مما يشير 05البحث لدى عينة التقنين عند مستوى معنوية ( الختبار الذكاء قيد تطبيق االختبار
 الى ثبات االختبار

 ( 4جذول  ) 
 دالنت انفزوق بيه متىسطي االرباعً األعهً واالرباعً األدوً

 متز عذو نبيان معامم انصذق 022الختبار انتحصيم انمعزفً  نمسابمت 
 22ن=     

اختبار التحصيل  م
 المعرفى

 االرباعى االعمى
 5ن=

                   االرباعى االدنى
فروق  5ن=

 المتوسطات
 قيمة
 معامل 2ايتا ت

 الصدق
 ع± س ع± س

 0.969 0.940 12.477 11.320 0.789 3.425 1.634 14.745 المحور التاريخى 1
 0.972 0.945 13.107 11.080 0.821 4.130 1.478 15.210 المحور القانونى 2
 0.982 0.964 16.346 12.400 0.767 3.300 1.309 15.700 المحور الميارى 3
 0.982 0.965 16.595 34.800 1.673 10.855 3.846 45.655 االجمالى 

 2.306. = 05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
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. بثثثثين 05( وجثثثثود فثثثثروق ذات داللثثثثة احصثثثثائية عنثثثثد مسثثثثتوى معنويثثثثة 4يتضثثثثح مثثثثن جثثثثدول)
االربثثثثاعى األدنثثثثى لثثثثدى عينثثثثة التقنثثثثين الختبثثثثار التحصثثثثيل المعرفثثثثى  متوسثثثثطى االربثثثثاعى األعمثثثثى و 

 االختبار عمي قوة تأثير وصدق عالية. كما يتضح حصول0متر عدو قيد البحث  100لمسابقة 
 ( 5جذول  ) 

 معامم االرتباط بيه انتطبيك وعادة انتطبيك الختبار انتحصيم انمعزفً
 متز عذو  نبيان معامم انثباث 022نمسابمت 

22ن =    

 اختبار التحصيل المعرفى م
معامل  اعادة التطبيق التطبيق

 ع± س ع± س االرتباط
 0.984 1.743 9.100 2.057 9.085 المحور التاريخى 1
 0.963 1.678 9.850 1.901 9.670 المحور القانونى 2
 0.971 1.672 9.585 1.732 9.500 المحور الميارى 3
 0.984 4.633 28.535 4.769 28.255 االجمالى 

 0.444. = 05الجدولية عند مستوى معنوية  تقيمة 
التطبيثق ) اعثادة ( وحود ارتبثاط ذو داللثة احصثائية بثين التطبيثق واعثادة  5يوضح جدول  ) 

متر عدو قيد البحث لدى عينثة التقنثين  100( الختبار التحصيل المعرفى  لمسابقة تطبيق االختبار
 مما يشير الى ثبات االختبار. 05عند مستوى معنوية 

 االطار الزمني لتنفيذ البرنامج:
 الفصل من شير لمدة اسبوعيا درس( 1) عمي موزعة دروس( 4) من البرنامج يتكون

 .م 2019/2020 لعام االول الدراسي
 عمي أن يكون الشكل النيائي لمدروس عمي النحو التالي : 

 دقائق ( ويضم10الجزء التمييدي ) -
 دقيقة ( 25دقائق ( واالعداد البدنى ) 5دقائق ( واالحماء ) 5اعمال ادارية )       

 دقيقة( ويضم 50الجزء الرئيسي) -
 دقيقة ( 25دقيقة( والنشاط التطبيقى )25النشاط التعميمى )

عمى ان يكون تطبيق جزء الوحدات التعميمية باستخدام خرائط المفاىيم من خالل النشاط 
 ( دقيقة لتنمية التحصيل المعرفى لدى الطالبات قيد البحث.25زمنية) التعميمى بفترة
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 دقائق ( 5الجزء الختامي )  -
 دقيقة (  90وبذلك يكون الزمن المخصص لمدرس)

 قيادات تنفيذ البرنامج: -9
 . المفاىيم خرائط باستخدام بتنفيذ البرنامج التعميمى المقترح ونقام الباحث

 المستخدمة في البرنامج التعميمى المقترح .اساليب التقويم  -10
 التقويم المبدئي:  . أ

يتم قبل البدء في تنفيذ البرنامج ويعطي معمومة ميمة عمي المحتوي ويتم ذلك من خالل 
 م(100التطبيق القبمي ألدوات القياس )مقياس الذكاء و اختبارات تحصيل معرفى لمعدو 

 التقويم النيائى:  . ب
ألفراد العينة بعد تطبيق البرنامج لمعرفو ما حققو البرنامج من نتائج وما وىو القياس البعدي 

 م(100تم من تنمية ) اختبارات تحصيل معرفى لمعدو 
 -الدراسات االستطالعية:

 اوال: الدراسة االستطالعية االولى :
باجراء الدراسة االستطالعية االولى الجراء المعامالت العممية )صدق  ونقام الباحث

 منم( قيد البحث وذلك في الفترة 100اختبارات تحصيل معرفى لمعدو  –ات(الختبارات )الذكاء الثب
طالبة كعينة استطالعية من  (20وذلك عمى عينة قواميا) 2019 24/9/2019 الى22/9/2019

طالبات الصف الثالث االعدادى بالمدرسة وىى من نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة االساسية 
 تقنين جميع الوسائل واالختبارات المستخدمة في البحث. وذلك بيدف

 وقد اسفرت تمك الدراسة عن:
 التاكد من صالحية الوسائل واالدوات المستخدمة في البحث. -
 مناسبة اختبار الذكاء لعينة البحث. -
 م100اختبارات تحصيل معرفى لمعدو  -
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 -الدراسة االستطالعية التانية : ثانيا:
 الى 29/9/2019 منباجراء الدراسة االستطالعية الثانية في الفترة  ونقام الباحث

وذلك بيدف تجربة البرنامج المستخدم قيد البحث وذلك عن طريق تطبيق البرنامج   1/10/2019
 عمى نفس العينة االستطالعية وذلك بيدف :

 اثناء تطبيق البرنامج ونشاف الصعوبات التى تواجية الباحثاكت -
 التاكد من صالحية المكان ومناسبتة لتطبيق البحث  -
 التاكد من مناسبة الزمن المخصص لمحصة لتطبيق االساليب التعميمية الخاصة بالبحث -

 الدراسة االساسية لمبحث:
 -القياس القبمى:

 الموافقباجراء القياس القبمى لممجموعتين التجريبية والضابطة يوم االحد  ونقام الباحث 
 م(100وذلك في متغيرات )مقياس الذكاء و اختبارات تحصيل معرفى لمعدو  7/10/2019

وذلك عمى عينة البحث االساسية المجموعتين التجريبية والضابطة بيدف التجانس بين افراد 
 عينة البحث.

 اعتدالية توزيع البيانات وضبط المتغيرات :
باجراء التجانس  ونام الباحثلمتاكد من وقوع افراد عينة البحث تحت المنحنى االعتدالى .ق

والقدرات العقمية )الذكاء ,بين افراد عينة البحث في بعض المتغيرات المختارة معدالت النمو)السن(
 .م(100اختبارات تحصيل معرفى لمعدو  -

 اعتدالية توزيع البيانات: 
لمتأكد من خمو البحث من عيوب التوزيعات غير االعتدالية تم حساب المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري والتفمطح ومعامل االلتواء ألفراد عينة البحث في المتغيرات التي قد يكون ليا 

ات )اختبار القدرات العقمية(،  –الوزن  –الطول  –تأثير عمي نتائج البحث وىي معدالت النمو)السن 
 م(100تحصيل معرفى لمعدو 

 
 
 
 



12 
 

 ( 6جذول )
 انذالالث اإلحصائيت نكهتا مجمىعتي انبحث انتجزيبيت وانضابطت

 فً انمتغيزاث االساسيت  نبيان اعتذانيت انبياواث 
 42ن=

 وحدة المتغيرات م
 القياس

 المتوسط
االنحراف  الوسيط الحسابي

 االلتواء التفمطح المعيارى

 معدالت دالالت النمو
 0.702 0.838 0.176 12.000 12.138 سنة/شير السن 1
 0.605 1.291 2.082 148.000 148.150 سم الطول 2
 0.255 1.570 2.427 48.000 46.425 كجم الوزن 3
 0.373 0.992 2.462 111.000 110.700 درجة الذكاء 4

 م عدو100التحصيل المعرفى لمسابقة
 0.301 0.023 0.768 2.000 2.225 درجة تاريخ 1
 0.178 0.096 0.891 2.000 2.025 درجة قانون 2
 0.716 0.597 0.921 1.500 1.650 درجة ميارى 3
 0.037 0.065 1.905 5.500 5.900 درجة االجمالى 

 0.374الخطا المعيارى لمعامل االلتواء=
 0.733= 0.05حد معامل االلتواء عند مستوى معنوية 

(  المتوسثثثثط الحسثثثثابي والوسثثثثيط واالنحثثثثراف المعيثثثثاري ومعامثثثثل االلتثثثثواء  6يوضثثثثح جثثثثدول )
المتغيثثثرات االساسثثثية قيثثثد البحثثثث ويتضثثثح ان قثثثيم معامثثثل االلتثثثواء قثثثد  يعينثثثة البحثثثث فثثث لمجمثثثوعتي

(  وىى اقل من حثد معامثل االلتثواء ممثا يشثير الثى  اعتداليثة البيانثات وتماثثل 3)±تراوحت ما بين  
ا يعطثثثى داللثثثة مباشثثثرة عمثثثى خمثثثو البيانثثثات مثثثن عيثثثوب التوزيعثثثات الغيثثثر ممثثث  يالمنحنثثثى االعتثثثدال

 .اعتدالية
 ( 7جذول)  

 انتجاوس ودالنت انفزوق بيه متىسطاث انمياساث انمبهيت نذي انمجمىعتيه انتجزيبيت و انضابطت
 فً انمتغيزاث األساسيت ليذ انبحث نبيان انتكافؤ

 22=2=ن1ن

 وحدة المتغيرات م
 القياس

 الفرق المجموعة الضابطة التجريبيةالمجموعة 
بين 

 المتوسطات
الداللة  قيمة )ت( التجانس

 ع± س ع± س االحصائية

  معدالت دالالت النمو 
 غير دال 0.622 1.658 0.035 0.199 12.155 0.154 12.120 سنة/شير السن 1
 غير دال 0.300 1.014 0.200 2.114 148.050 2.100 148.250 سم الطول 2
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  0.451 1.119 0.350 2.588 46.600 2.447 46.250 كجم الوزن 
 غير دال 0.254 1.222 0.200 2.462 110.800 2.721 110.600 درجة الذكاء 3
   م عدو100التحصيل المعرفى لمسابقة 
 غير دال 0.203 1.049 0.050 0.768 2.200 0.786 2.250 درجة تاريخ 1
 غير دال 0.175 1.211 0.050 0.945 2.050 0.858 2.000 درجة قانون 2
 غير دال 0.339 1.324 0.100 0.865 1.700 0.995 1.600 درجة ميارى 3
 غير دال 0.164 1.891 0.100 1.605 5.950 2.207 5.850 درجة االجمالى 

 2.12(= 19، 19حرية ) ي.  ودرجت05قيمة  )  ف  ( الجدولية عند مستوى معنوية 
 2.021. = 05قيمة  )  ت  ( الجدولية عند مستوى معنوية 

جميع المتغيرات اقثل مثن  ي( ان قيمة التباين االكبر عمى التباين االصغر ف7يوضح جدول )
البحث كمثا يتضثح  ييشير الى تجانس مجموعت مما 0.05عند مستوى معنوية  قيمة )ف( الجدولية

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسات القبمية لدى المجموعتين  التجريبيثة و الضثابطة 
تمثثثك  يساسثثثية قيثثثد البحثثثث ممثثثا يعطثثثى داللثثثة مباشثثثرة عمثثثى تكثثثافؤ  المجمثثثوعتين فثثثالمتغيثثثرات األ يفثثث

 .المتغيرات 

 التجربة االساسية لمبحث:
 االثنين من الفترة في وذلك القبمي القياس عقب التجريبية العينة عمي االساسية الدراسة تنفيذ تم

 البرنامج تطبيق واستغرق شير لمده ،11/11/2019 الموافق االثنين حتي 7/10/2019 الموافق
 .  دروس( 4) عمي البرنامج اشتمل وقد اسبوعيا درس( 1) بواقع اسابيع( 4)

 القياس البعدي: 
 تطبيق من االنتياء بعد والضابطة التجريبية البحث مجموعتى عمي البعدي القياس اجراء تم

 اختبار) من لكل البعدي القياس بتطبيق وذلك 12/11/2019 الموافق الثالثاء في وذلك البرنامج
 .االعدادية المرحمة لتمميذات( م100 لمعدو المعرفي التحصيل

  -المعالجات االحصائية:
 المعالجات االحصائية التالية:  وناستخدم الباحث 
 المتوسط الحسابي -
 االنحراف المعياري -
 الوسيط -
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 التفمطح -
 معامل االلتواء -
 معامل االرتباط -
 اختبار )ت( -
 معامل الفا -
 كوىنمعامل  -
 Anovaتحميل تباين  -

 عرض النتائج ومناقشتيا:
 عرض النتائج : 

 (8جدول  )
التجريبية فى اختبار التحصيل  ى مجموعة  البحثداللة الفروق بين القياس القبمي والبعدى لد

 م عدو 100المعرفى لمسابقة 
 20ن= 

اختبار  م
التحصيل 
 المعرفى 

 القياس البعدى القياس القبمي
فروق 

 المتوسطات

الخطأ 
المعياري 
 لممتوسط

 قيمة
 ت 

نسبة 
 التحسن

% 

 حجم
 التاثير

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثير

 مرتفع 1.663 880.000 27.654 0.716 19.800 1.394 22.050 0.786 2.250 تاريخ 1
 مرتفع 2.152 1122.500 33.161 0.677 22.450 1.826 24.450 0.858 2.000 قانون 2
 مرتفع 2.089 1334.375 30.987 0.689 21.350 1.432 22.950 0.995 1.600 ميارى 3
 مرتفع 3.313 1087.179 34.528 1.842 63.600 6.235 69.450 2.207 5.850 االجمالى 

 1.729=0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
 : مرتفع 0.80: متوسط           0.50: منخفض           0.20     -مستويات حجم التأثير لكوىن : 

بـين القياسـين القبمـى والبعـدى لـدى 0.05 ( داللة الفـروق االحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة 8يتضح من جدول )
م عدو وقـد تراوحـت قيمـة )ت( المحسـوبة 100مجموعة  البحث التجريبية فى اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 

كمـا يتضـح  وىى دالة احصائيا لصـالح القيـاس البعـدى( 34.528واجمالى )(  33.161الى  27.654ما بين )
( 2.152الــى   1.663( وقــد حققــت قــيم تراوحــت مــا بــين ) 0.80ان قــيم حجــم التــاثير لممتغيــرات اكبــر مــن)

ممــا يــدل عمــى فاعميــة البرنــامج التعميمــى المقتــرح  بشــكل كبيــر عمــى 0( وىــى دالالت مرتفعــة 3.313واجمــالى )
 المتغير التابع
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-  
 (1شكل بيانى )

درجات القياس القبمى والقياس البعدى لدى مجموعة البحث التجريبية فى  ( يوضح متوسط1الشكل بيانى رقم )
 م عدو قيد البحث100اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 
 (9جدول  )

الضابطة فى اختبار التحصيل  لقياس القبمي والبعدى لدى مجموعة البحثداللة الفروق بين ا
 م عدو 100المعرفى لمسابقة 

 20ن= 
اختبار  م

التحصيل 
 المعرفى 

 القياس البعدى القياس القبمي
فروق 

 المتوسطات

الخطأ 
المعياري 
 لممتوسط

 
 قيمة

 ت 

نسبة 
 التحسن

% 

 حجم
 التاثير

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثير

 متوسط 0.786 447.727 10.569 0.932 9.850 1.824 12.050 0.768 2.200 تاريخ 1
 منخفض 0.432 309.756 8.919 0.712 6.350 1.832 8.400 0.945 2.050 قانون 2
 منخفض 0.489 464.706 9.950 0.794 7.900 2.010 9.600 0.865 1.700 ميارى 3
 منخفض 0.497 405.042 12.062 1.998 24.100 3.576 30.050 1.605 5.950 االجمالى 

 1.729=0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
 : مرتفع 0.80: متوسط           0.50: منخفض           0.20     -مستويات حجم التأثير  : 

القياسـين القبمـى والبعـدى لـدى بـين 0.05 ( داللـة الفـروق االحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة9يتضح مـن جـدول )
م عـدو وقـد تراوحـت قيمـة )ت( المحسـوبة 100مجموعة  البحث الضابطة فى اختبار التحصيل المعرفى لمسـابقة 

(  كما يتضـح ان قـيم حجـم التـاثير لممتغيـرات قـد حققـت قـيم 12.062( واجمالى )10.569الى 8.919ما بين )
(  وىى دالالت تراوحت  مـا بـين المنخفضـة والمتوسـطة 0.497( واجمالى )0.786الى 0.432تراوحت ما بين )

 مما يدل عمى فاعمية البرنامج  التدريبى التقميدى  بشكل نسبى ومتفاوت عمى المتغير التابع.0
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 (2شكل بيانى )
( يوضح متوسط درجات القياس القبمى والقياس البعدى لدى مجموعة البحث الضابطة فى 2الشكل بيانى رقم )

 م عدو قيد البحث.100اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 
 (10جدول )

فى اختبار  والضابطة دى مجموعتى البحث التجريبيةداللة الفروق بين متوسطات القياسات البعدية ل
 م عدو قيد البحث100التحصيل المعرفى لمسابقة 

 20=2=ن1ن
اختبار  م

التحصيل 
 المعرفى 

الفرق بين  الضابطة  المجموعة المجموعة  التجريبية
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 فروق
نسب 

 التحسن

 حجم
 التاثير

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأثير

 مرتفع 2.484 432.273 18.990 10.000 1.824 12.050 1.394 22.050 تاريخ 1
 مرتفع 2.759 812.744 27.047 16.050 1.832 8.400 1.826 24.450 قانون 2
 مرتفع 3.640 869.669 23.576 13.350 2.010 9.600 1.432 22.950 ميارى 3
 مرتفع 3.219 682.137 23.893 39.400 3.576 30.050 6.235 69.450 االجمالى 1

 1.684. = 05قيمة  )  ت  ( الجدولية عند مستوى معنوية 
 : مرتفع 0.80: متوسط           0.50: منخفض           0.20     -مستويات حجم التأثير  :

لدى مجموعتى البحث التجريبيـة (  داللة الفروق االحصائية بين متوسطات القياسات البعدية  10يوضح جدول )
وقـد  0.05م عدو قيد البحـث وذلـك عنـد مسـتوى معنويـة  100والضابطة فى اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 

(   وىــى دالــة احصــائيا 23.893( واجمــالى )27.047الــى  18.990تراوحــت قيمــة )ت( المحســوبة مــا بــين )
يتضح ان قيم حجم التاثير لممتغيـرات قـد حققـت قـيم تراوحـت  لصالح القياس البعدى لدى المجموعة التجريبية كما

ــين ) ــا ب ــالى )3.640الــى  2.484م ــة 3.219( واجم ــة البرنــامج  0(   وىــى دالالت مرتفع ــدل عمــى فاعمي ممــا ي
 التدريبى المقترح  بشكل كبير عمى المتغير التابع لدى المجموعة التجريبية عنة لدى المجموعة الضابطة
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-  

 (3)شكل بيانى 
( يوضح متوسط درجات القياسات البعدية لدى مجموعتى البحث  التجريبية والضابطة فى 3الشكل بيانى رقم )

 م عدو قيد البحث100اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 
 مناقشة النتائج:

 :  مناقشة نتائج الفرض األول الذي ينص عمي
 والبعدى لدى مجموعة  البحثالقياس القبمي توجد فروق دالة احصائية بين مستوى  -

 م عدو 100التجريبية فى اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية 1وشكل ) (1يتضح من جدول) 
بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة  0.05
 م عدو. 100

( مما يشير الى وجود 34.528الى 27.654حيث تراوحت قيمة ت المحسوبة ما بين) 
فروق دالة احصائيا بين القياسين لصالح القياس البعدى كما تراوحت قيمة نسب معدل التحسن ما 

 %(  1334.375% الى 880.000بين )
م 100بقة تحصيل المعرفى لمسا( أن قيم حجم التأثير الختبار ال1كما يتضح من جدول )

( وىى دالالت مرتفعة مما يدل 3.313لدى مجموعة البحث التجريبية  قد حققت قيمة قدرىا )عدو 
 عمى فاعمية البرنامج بشكل قوى عمى المتغير التابع . 
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أن ما توصل إلية من نتائج ترجع إلي إنتظام أفراد المجموعة التجريبية في  ونرجع الباحثيو 
م 100تحصيل المعرفى لمسابقة تنفيذ البرنامج التعميمي المقترح بإستخدام) خرائط المفاىيم( لتنمية ال

م عدو والتي تمثمت في 100لما يحتوية البحث من اختبارات تحصيل معرفى لمسابقة  ،عدو
تستيدف تشكيل وبناء الميارى ( والتي  –القانونى  –ئمة فى المجال )التاريخى مجموعة من االس

العقل وتنمية قدراتة المعرفية المختمفة لموصول لمفردالعمى مستوى من التحصيل المعرفى والميارى 
وذلك من خالل استخدام مجموعة من خرائط المفاىيم المتنوعة مما يعمل عمي المساعدة في تنمية 

 العقمية.القدرات 
عمى  م( 2004وجية بن قاسم ،ومحمد بن عبداهلل ") وتتفق ىذة النتيجة مع ما أشار إلية 

ان خرائط المفاىيم تعد تقنية تربوية جديدة تنسجم مع معطيات التربية الحديثة فى كون التمميذ 
لمتفكير الناقد  محور العممية التعميمية وصاحب الدور الرئيسى فى عممية التعمم، كما انيا اداة فعالة

 (10: 19واالبداعى الذى يتواءم مع طبيعة فيم المتعمم ) 
شيماء ( 24 )مNovak("1990)"نوفاك وتتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة كال من

(، 18) م(2015ندى محمد محمد)(، 5)م(2013ايمان ثروت راغب)(، 20)م(2.19عوض اهلل)
  (.15)م(2017فادية عمى احمد)

ومناقشة وتفسير نتائج الفرض األول يتضح أنو قد تحقق إجرائيا من  ومن خالل عرض
 خالل النتائج المطروحة .

  مناقشة نتائج الفرض الثاني الذي ينص عمي:
توجد فروق دالة احصائية بين مستوى القياس القبمى والقياس البعدى ألفراد مجموعة  -

البحث لصالح القياس م قيد 100البحث الضابطة فى اختبار التحصيل المعرفى عدو 
 البعدى.

بين 0.05 ( داللة الفروق االحصائية عند مستوى معنوية 2( وشكل )2يتضح من جدول )
القياسين القبمى والبعدى لدى مجموعة  البحث الضابطة فى اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 

 ( واجمالى10.569الى 8.919م عدو وقد تراوحت قيمة )ت( المحسوبة ما بين )100
 0.432(  كما يتضح ان قيم حجم التاثير لممتغيرات قد حققت قيم تراوحت ما بين )12.062)
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مما يدل 0(  وىى دالالت تراوحت  ما بين المنخفضة والمتوسطة 0.497( واجمالى )0.786الى
 عمى فاعمية البرنامج  التدريبى التقميدى  بشكل نسبى ومتفاوت عمى المتغير التابع 

أن ما توصل إلية من نتائج ترجع إلي ان أفراد المجموعة  الضابطة  ونرجع الباحثيو    
كانوا يستخدمون االسموب التقميدي في التعميم مع االفتقار لمتنوع في درس العاب القوى  وذلك من 

لمعتمد عمي )الشرح واداء خالل استخدام اسموب واحد في التعميم وىو االسموب التقميدي المتبع وا
كان لة االثر عمي تحقيق دالالت منخفضة وتاثيرات غير فعالة بالشكل المطموب مما  (النموذج

 عمي التحصيل المعرفى والميارى قيد البحث .
انو البد من ان تخضع العممية  kurz  (1999)"كيرز.اليو  وتتفق ىذة النتيجة مع ما أشار

لمية مستندة عمى معايير التعميمىة دائما لعمميات التطوير والتحديث من اجل الوصول الى العا
عممية دقيقة وذلك عن طريق التركيز عمى تحقيق االىداف والقيم التربوية لممناىج وكذلك تحديث 

 ( 256: 23النية المعرفية .)
شيماء ( 24) مNovak("1990)"نوفاك وتتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة كال من

(، 18) م(2015ندى محمد محمد)(، 5)م(2013ايمان ثروت راغب)(، 20)م(2.19عوض اهلل)
  (.15)م(2017فادية عمى احمد)

ومن خالل عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض الثاني يتضح أنو قد تحقق إجرائيا من 
 خالل النتائج المطروحة .

  مناقشة نتائج الفرض الثالث الذي ينص عمي:
المجموعة التجريبية توجد فروق دالة احصائية بين مستوى القياس البعدى لكل من  -

م لصالح القياس البعدي لممجموعة  100والضابطة في  اختبار التحصيل المعرفى عدو 
 التجريبية.

( داللة الفروق االحصائية بين متوسطات القياسات البعدية   3( وشكل )3يوضح جدول )
م عدو قيد 100لدى مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 

الى  18.990وقد تراوحت قيمة )ت( المحسوبة ما بين ) 0.05البحث وذلك عند مستوى معنوية  
(   وىى دالة احصائيا لصالح القياس البعدى لدى المجموعة 23.893( واجمالى )27.047

الى  2.484التجريبية كما يتضح ان قيم حجم التاثير لممتغيرات قد حققت قيم تراوحت ما بين )



21 
 

مما يدل عمى فاعمية البرنامج  التدريبى 0(   وىى دالالت مرتفعة 3.219( واجمالى )3.640
 المقترح  بشكل كبير عمى المتغير التابع لدى المجموعة التجريبية عنة لدى المجموعة الضابطة

م عدو  قيد البحث لصالح 100ذلك التحسن في اختبار التحصيل المعرفى  ونرجع  الباحثيو 
وعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة إلي فاعمية استخدام خرائط المفاىيم في درس أفراد المجم

التربية الرياضية عن الطريقة التقميدية المتبعة،  وتوفير بيئة تعميمية تناسب معظم أفراد المجموعة 
ب التعمم التجريبية مما كان لة األثر في إستثارة دوافع الطالب وزيادة مشاركتيم الفعالة في اسمو 

،وىذا يختمف بدورة عن األسموب التقميدي )الشرح واإللقاء ( حيث ال يراعي الفروق الفردية بين 
المتعممين وتقميص دور الطالب وجعمة كمتمقي سمبي لممعمومات ومؤدي غير مبتكر لالنشطة 

ما يشير المكمف بيا من خالل االوامر جعل المعمم ىو محور العممية التعميمية وليس الطالب  ،م
إلي أن استخدام خرائط المفاىيم  أثرت تأثيرا إيجابيا أفضل من األسموب التقميدي المتبع 

 بإستخدام)الشرح واإللقاء ( عمي احتارات التحصيل المعرفى قيد البحث.
انو عند االىتمام التعمم من خالل  (1992كوثر حسين كوجك )وفي ىذا الصدد تشير 

التعامل البصرى في مجال التربية الرياضية لتعمم الميارات الحركية سوف يساعد الطالبة عمى ربط 
المفاىيم بعضيا ببعض والتوصل لممستويات العميا في التفكير وتنمية التفكير المنطقى الواعى ويزيد 

 (99: 16.)  اجيا.من قدرة الطالب عمى استدعاء المعمومة واستنت
م عدو الفراد المجموعة التجريبية عنة  100التحسن في التحصيل المعرفى ونعزو الباحثيو 

القاانونى –في المجموعة الضابطة الي مدي التكامل والتنوع والترابط بين كافة المجاالت )تاريخى 
لمفاىيم مما ادي تحسين الميارى ( المقدمة الفراد المجموعة التجريبية من خالل استخدام خرائط ا –

 التحصيل المعرفى لمطالبات 
 ،KINchin-lan (2001) (22)"" يتفق ذلك مع نتائج دراسات كال منو 

Bisconearol"" (1991)ابراىيم الدسوقى (، 11) م(2015سييل محمد السيد ) (،21) م
 (.2) م(2017اسراء فاضل حسن)(، 1) (2018)

الفرض الثالث يتضح أنو قد تحقق إجرائيا من ومن خالل عرض ومناقشة وتفسير نتائج 
 خالل النتائج المطروحة .
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 -االستنتاجات :
، وبعد ون روضو، وفي ضوء النتائج التي توصل الييا الباحثفي حدود ىدف البحث وف

 لالستنتاجات االتية : ونومناقشتيا وتفسيرىا قد توصل الباحثتحميميا احصائيا، 
 100)عدو ةميار لالتدريس باستخدام خرائط المفاىيم لو تأثير ايجابي عمي المستوي المعرفي  .1

 متر( في تعمم بعض الميارات األساسية في ألعاب القوي لدي طالبات عينة البحث التجريبية.
 خرائط المفاىيم ليا تأثير ايجابي عمي المتعمم حيث تجذب و تثير انتباه المتعمم نحو التعمم. .2
أنواع طرق التدريس التي تحقق نتائج مبيرة في  التدريس باستخدام خرائط المفاىيم من افضل .3

 العممية التعميمية .

 التوصيات: 
في ضوء ما أسفر عنو البحث الحالي من أن التدريس باستخدام خرائط المفاىيم أفضل من 

رات ألعاب القوي فان م مياالتدريس بالطريقة المتبعة فيما يتعمق بالتحصيل المعرفي في تعم
 بما يمي : واوصي ونالباحث

امكانية استخدام خرائط المفاىيم لتدريس محتوي الميارات األساسية في ألعاب القوي قيد البحث  .1
  لتمميذات الصف األول االعدادي .

اجراء دراسات مشابية ومماثمة عمي أنشطة رياضية مختمفة وعمي مراحل سنية متنوعة بمراحل  .2
 األساسي باستخدام خرائط المفاىيم .التعميم 

 اجراء المزيد من االبحاث والدراسات العممية حول التعمم من خالل استخدام خرائط المفاىيم.  .3

 المراجع:
 :العربيةاوال : المراجع 

 محمـــد الدســـوقي ابـــراىيم  .1
 (م2018)  عبده

 بعثثثثض تعمثثثثم نثثثثواتج عمثثثثى المفثثثثاىيم خثثثثرائط اسثثثثتخدام تثثثثأثير :
 االبتثدائي السادس لمصف القدم كرة في االساسية الميارات

 . االسكندرية جامعة ، دكتوراه رسالة ،
 حســـــــن فاضـــــــل اســـــــراء  .2

 (م2017)
 المعرفثي التحصثيل عمثي االلكترونية المفاىيم خرائط فعالية :

 التربيثة كمية لطالبات اليد كرة في الدولي لمقانون والتطبيقي
 . االسكندرية جامعة ، دكتوراه رسالة ، الرياضية
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 اســــماعيل زاىــــر الغريــــب  .3
 (م2001)

 . الكتاب ،عالم التعميم وتحديث المعمومات تكنولوجيا :

ـــــور أمـــــين  .4 ،  الخـــــولي أن
 الشــــــــــــــــافعي جمـــــــــــــــال

 (م2005)

 ، العربثثي الفكثثر ،دار 2ط المعاصثثرة البدنيثثة التربيثثة منثثاىج :
 .القاىرة

ــــرورت ايمــــان  .5 ،  راغــــب ث
ـــراىيم ـــداهلل اب ـــدي عب  الجن

 (م2013)

 المسثتوى عمي المفاىيم خرائط اشكال بعض استخدام تأثير :
 الثانيثة الحمقثة لتمميثذات الطائرة الكرة في والميارى المعرفي

 جامعثثثثثثثثة  ، ماجسثثثثثثثتير رسثثثثثثثثالة ، االساسثثثثثثثي التعمثثثثثثثثيم مثثثثثثثن
 . المنصورة

 ذكــــــــي فتحــــــــي اييــــــــاب  .6
 (م2001)

 بعثثثثض عمثثثثي وتأثيرىثثثثا متعثثثثددة وسثثثثائل منظومثثثثة اسثثثثتخدام :
 ، ،دكتثوراه المالكمثة فثي المبتثدئين لدي االساسية الميارات

 . طنطا جامعة لمبنين الرياضية التربية كمية
ـــــــاب  .7 ـــــــد ايي ـــــــيم محم  في

 (م 2006)
 تعمثم عمثي وأثثره االنترنثت شثبكة عمي تعميمي موقع تصميم :

 شثثثثثعبة طمبثثثثثة لثثثثثدي والمضثثثثثمار الميثثثثثدان مسثثثثثابقات بعثثثثثض
 .دكتوراه رسالة ، بطنطا الرياضية التربية بكمية التدريس

ــد جــابر  .8 ــد عب  جــابر الحمي
 (م1999)

 دار ، األولثثثثثثي الطبعثثثثثثة ، والتعمثثثثثثيم التثثثثثثدريس اسثثثثثثتراتيجيات :
 .العربي الفكر

 عمـــــــي محمـــــــد حمـــــــدان  .9
 (م2202) اسماعيل

 ، العربثثثثي الفكثثثثر دار ، التفكيثثثثر واسثثثثاليب العمميثثثثة الموىبثثثثة :
 .القاىرة

 الســـــــيد محمـــــــد ســـــــييل  .10
 (م2205) يوسف عطية

 االساسثثية الميثثارات بعثض لتعمثثيم الذىنيثة الخثثرائط اسثتخدام :
 . بنيا جامعة ، ماجستير رسالة ، السمة كرة في لمبراعم

 عبـــد اهلل عـــوض شـــيماء  .11
 (م9102) محمد الحميد

 عمثثثثثثثي المفثثثثثثاىيم خثثثثثثرائط اشثثثثثثثكال بعثثثثثثض اسثثثثثثتخدام تثثثثثثأثير :
 كميثة طالبثات لثدي الباليثو فثي والميثارى المعرفثي التحصيل

 . المنصورة جامعة ، ماجستير رسالة ، الرياضية التربية
 عمــى البصــير عبــد عــادل  .12

 (م0221)
               الجمبثثثثثثثثثثاز تثثثثثثثثثثدريب فثثثثثثثثثثي العمميثثثثثثثثثثة واالسثثثثثثثثثثس النظريثثثثثثثثثثات :

 .  ،القاىرة العربي الفكر دار ، الحديث
 احمـــــــــد عمـــــــــى فاديـــــــــة  .13

 (م9101)محمد
 االساسثية الميثارات بعثض تعمم عمي الذىنية الخرائط تأثير :

 كميثثثثة فثثثثي ماجسثثثثتير رسثثثثالة ، االبتدائيثثثثة المرحمثثثثة لتالميثثثثذ
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 .بنيا جامعة الرياضية التربية
 كوجـــــــك حســــــين كــــــوثر  .14

 (م0229)
 التربوية الدراسات مجمة ، ىدفين تحقيق تدريس استراتيجية :

 . القاىرة ، السابع المجمد ،34 الجزء ،
ــــــــدي  .15  محمــــــــد محمــــــــد ن

 (م9102) الشحات
 المعرفثثثي التحصثثثيل عمثثثى المفثثثاىيم خثثثرائط اسثثثتخدام تثثثأثير :

 التربيثثثثثثة كميثثثثثثة لطالبثثثثثثات اليثثثثثثوكي رياضثثثثثثة فثثثثثثي والميثثثثثثارى
 .المنصورة جامعة ، ماجستير رسالة ، الرياضية

 القاســـــــــم بـــــــــن وجيـــــــــو  .16
 (م9112)

 مشثثثثثثثروع ، والثثثثثثتعمم لمتعمثثثثثثيم اسثثثثثثتراتيجية المفثثثثثثاىيم خثثثثثثرائط :
 لألشثثثثثثثثراف العامثثثثثثثة االدارة ، التثثثثثثثثدريس تطويراسثثثثثثثتراتيجيات

 . السعودية العربية المممكة ، المعارف وزارة ، التربوي
 االجنبية :ثانيا : المراجع 
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 المعرفي التحصيل عمي المفاىيم خرائط تأثير مدى معرفة الى البحث ىذا ييدف مستخمص البحث:
 عينة وكانت التجريبي المنيج الباحثون استخدم وقد االعدادية المرحمة لتمميذات عدو100م لميارة
(  20)اختيار تم ،وقد تمميذة(  100)  الكمى المجتمع إجمالي من تمميذة(  40) من مكونة البحث
 الدراسة  إلجراء االصمية البحث عينة وخارج األصمي المجتمع داخل من العشوائية بالطريقة تمميذة

 الباحثون الييا توصل التي  ناتوالبيا المستخدمة االحصائية المعالجات اطار وفى  االستطالعية
 البحث مجموعة لصالح احصائية داللة ذات فروق وجود عن النتائج اسفرت فقد  النتائج ضوء وفى

 تطبيق التوصيات اىم وكانت  البحث قيد المتغيرات فى تحسن بوجود البعدي لمقياس التجريبية
 .الرياضية التربية درس  فى المعرفي التحصيل  فى المفاىيم خرائط استخدام
 

Abstract 

This research aims to know the extent of the effect of concept maps on 

the cognitive achievement of the skill of M100 enemy of middle school 

students. The researcher used the experimental method and the research 

sample consisted of (40) students from the total community (100) students, 

and (20) students were randomly selected from Within the original 

community and outside the original research sample for conducting the 

exploratory study and within the framework of the statistical treatments 

used and the data that the researcher reached and in light of the results, the 

results resulted in the existence of statistically significant differences in 

favor of the experimental research group for post-measurement in the 

presence of an improvement in the variables under investigation and the 

most important recommendations were the application of the use of maps 

Concepts in cognitive achievement in the physical education lesson. 
 


